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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

1. § 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdés g) 
pontjában az ”adósságkezelés és adósságrendezés” szövegrész helyébe a „hátralékkezelés és 
hátralékrendezés” szöveg lép. 
 

2. § 
Hatályát veszti a Rendelet 5/B.§ (1) bekezdése  
 

3. § 
Hatályát veszti a Rendelet 24.§ -a 
 

4. § 
(1) A Rendelet 25. §-ának címében az ”Adósságkezelési tanácsadás” szövegrész helyébe a 
„Hátralékkezelési tanácsadás” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 25. § (1) bekezdésében az ”adósságkezelési tanácsadó” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelési tanácsadó” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontjában az ”adósságkezelési szolgáltatás” szövegrész 
helyébe a „hátralékkezelési támogatás” szöveg lép. 
 
(4) A Rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontjában az ”adósságkezelési megállapodás” szövegrész 
helyébe a „hátralékkezelési megállapodás” szöveg lép. 
 
(5) A Rendelet 25. § (2) bekezdés c) pontjában az ”adósságkezelési tanácsadás” szövegrész 
helyébe a „hátralékkezelési tanácsadás” szöveg lép. 
 
(6) A Rendelet 25. § (3) bekezdés e) pontjában a ”megismeri az adós motiváltságát, 
elhatározásának erősségét az adósságkezelési szolgáltatásban történő felvételére” szövegrész 
helyébe a „megismeri a hátralékos motiváltságát, elhatározásának erősségét a hátralékkezelési 
támogatásban történő felvételére” szöveg lép. 
 
(7) A Rendelet 25. § (3) bekezdés f) pontjában az ”adósságkezelés” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelés” szöveg lép 
 
(8) A Rendelet 25. § (3) bekezdés g) pontjában az ”adósság rendezésére” szövegrész helyébe a      
„hátralék rendezésére” szöveg lép 
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(9) A Rendelet 25. § (3) bekezdés h) pontjában az ”Az a)-g) pontok alapján javaslatot tesz a 
Hivatal által kijelölt szociális ügyintéző számára az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem 
teljesítésére, a kezelésbe vonható adósságok körére, figyelemmel a lakhatást leginkább 
veszélyeztető adósságokra.” szöveg helyébe”Az a)-g) pontok alapján javaslatot tesz a Hivatal által 
kijelölt szociális ügyintéző számára a hátralékkezelési támogatás iránti kérelem teljesítésére, a 
kezelésbe vonható hátralékok körére, figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető 
hátralékokra.” szöveg lép. 
 
(10) A Rendelet 25. § (4) bekezdésében az ”adósságcsökkentési támogatásról” szövegrész helyébe 
a „hátralékkezelési támogatásról” szöveg lép, valamint az ”adósságkezelési megállapodást köt az 
adóssal” szövegrész helyébe a „hátralékkezelési megállapodást köt a hátralékossal”  szöveg lép. 
 
(11) A Rendelet 25. § (5) bekezdésében az ”adósság rendezésének” szövegrész helyébe a „hátralék 
rendezésének” szöveg lép, valamint az ”adósságkezelési szolgáltatás” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelési támogatás” szöveg lép, 
 
(12) A Rendelet 25. § (6) bekezdés a) pontjában az ”adós vállalása az adós” szövegrész helyébe a      
„hátralékos vállalása a hátralékos” szöveg lép. 
 
(13) A Rendelet 25.§ (6) bekezdés b) pontjában az ”adósnak” szövegrész helyébe a 
„hátralékosnak” szöveg lép, valamint az ”adós”  szövegrész helyébe a „hátralékos” szöveg lép. 
 
(14) A Rendelet 25. § (6) bekezdés c) pontjában az ”adós”  szövegrész helyébe a „hátralékos” 
szöveg lép valamint az ”adósságkezelési megállapodásban” szövegrész helyébe a „hátralékkezelési 
megállapodásban” szöveg lép. 
 
(15) A Rendelet 25. § (6) bekezdés d) pontjában az ”adós”  szövegrész helyébe a „hátralékos” 
szöveg lép valamint az ”adósságkezelés időtartamára” szövegrész helyébe a „hátralékkezelés 
időtartamára” szöveg lép. 
 
(16) A Rendelet 25. § (6) bekezdés e) pontjában az ”adós”  szövegrész helyébe a „hátralékos” 
szöveg lép. 
 
(17) A Rendelet 25.§ (7) bekezdésében ”adósságkezelés tanácsadás” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelési tanácsadás” szöveg lép, valamint az ”adóst az adósságkezelés formáiról” 
szövegrész helyébe a „hátralékost a hátralékkezelés formáiról” szöveg lép. 
 
(18) A Rendelet 25. § (7) bekezdés a) pontjában az ”adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós 
háztartásának gazdálkodását” szövegrész helyébe a „hátralékos hozzájárulásával megvizsgálja a 
hátralékos háztartásának gazdálkodását” szöveg lép valamint az ”adósságkezelési szolgáltatásba” 
szövegrész helyébe a „hátralékkezelési támogatásba” szöveg lép. 
 
(19) A Rendelet 25. § (7) bekezdés b) pontjában az ”adósság rendezésének feltételeiről az adóssal 
írásos megállapodást köt (a továbbiakban adósságkezelési megállapodás” szöveg helyébe a  
”hátralék rendezésének feltételeiről a hátralékossal írásos megállapodást köt (a továbbiakban 
hátralékkezelési megállapodás” szöveg lép. 
 
(20) A Rendelet 25. § (7) bekezdés c) pontjában az ”adósságkezelés időtartama alatt az adóssal 
kapcsolatot tart” szövegrész helyébe a „hátralékkezelés időtartama alatt a hátralékossal 
kapcsolatot tart” szöveg lép, valamint az ”adósságkezelési megállapodásban” szövegrész helyébe 
a „hátralékkezelési megállapodásban” szöveg lép. 
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(21) A Rendelet 25. § (7) bekezdés d) pontjában az ”adósságcsökkentési támogatásra” szövegrész 
helyébe a ”hátralékkezelési támogatásra” szöveg lép. 
 
(22) A Rendelet 25. § (8) bekezdésében az ”adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós 
együttműködik a tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles” szöveg helyébe a 
”hátralékkezelési támogatás időtartama alatt a hátralékos együttműködik a tanácsadóval. Az 
együttműködés során a hátralékos köteles” szöveg lép. 
 
(23) A Rendelet 25. § (8) bekezdés a) pontjában az ”adósságára” szövegrész helyébe a     
„hátralékéra”  szöveg lép. 
 
(24) A Rendelet 25. § (8) bekezdés b) pontjában az ”adósságkezelési megállapodás” szövegrész 
helyébe a „hátralékkezelési megállapodás” szöveg lép. 
 
(25) A Rendelet 25. § (8) bekezdés c) pontjában az ”adósságkezelési megállapodásban” szövegrész 
helyébe a „hátralékkezelési megállapodásban” szöveg lép, valamint az ”adósságcsökkentési 
támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelési támogatásban részesülő személy a hátralékkezelési támogatásról” szöveg lép. 
 
(26) A Rendelet 25. § (9) bekezdésében az ”adósságcsökkentési támogatás” szövegrész helyébe a 
„hátralékkezelési támogatás” szöveg lép. 
 
(27) A Rendelet 25. § (9) bekezdés b) pontjában az ”adósságot, illetve az adósságokat” szövegrész 
helyébe a „hátralékot, illetve a hátralékokat” szöveg lép. 
 
(28) A Rendelet 25. § (9) bekezdés c) pontjában az ”adós nyilatkozatát arról, hogy az 
adósságkezelési tanácsadást vállalja és közreműködik az adósság megszüntetésében” szöveg 
helyébe a „hátralékos nyilatkozatát arról, hogy a hátralékkezelési tanácsadást vállalja és 
közreműködik a hátralék megszüntetésében” szöveg lép. 
 
(29) Hatályát veszti a Rendelet 25. § (9) bekezdés d)-e) pontja. 
 

5. § 
Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
Szécsény, 2015. február 24. 
 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2015. február 25. 
 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


